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    Městský úřad Český Brod 
      Starosta města 
      náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

  

ČÍSLO SPISU S - MUCB 13815/2020 

ČÍSLO JEDNACÍ  MUCB 41631/2020 

VYŘIZUJE  Mgr. Klára Uldrichová, MPA 

TELEFON 321612141, 731519149 

EMAIL uldrichova@cesbrod.cz 

DATUM  24.08.2020 

 

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR  
konané ve dnech 2. a 3. října 2020 

 

Pozvánka na školení 

V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. h) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme starosty obcí 
pověřeného obecního úřadu Český Brod, že  
 

dne 17.09.2020 od 12,00 hodin v budově KD Svět, Krále Jiřího 332, Český Brod, se bude konat  
 

školení 
 

předsedů, místopředsedů a zapisovatelů volebních komisí obcí správního obvodu pověřeného úřadu 

Český Brod: Břežany II, Bříství, Černíky, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Kounice, Krupá, 

Kšely, Masojedy, Mrzky, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy k zásadám hlasování a 

k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a 

do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020 

 

Prezence bude zahájena v 11:30 hodin. Doporučujeme přijít v dostatečném časovém předstihu. Na 

školení si vezměte Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledku hlasování 

ve volebním okrsku (materiál ČSÚ). Účastníci z obcí, které mají více volebních okrsků, potřebují u 

prezentace znát číslo volebního okrsku, který zastupují. 

 
Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:  
Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu 
za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za 
výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k 
zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel 
jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení 
zajistit. 
 

                  Mgr. Klára Uldrichová, MPA 
           vedoucí odboru vnitřních věcí 
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Obdrží: Obce Břežany II, Bříství, Černíky, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Kounice, Krupá, 
Kšely, Masojedy, Mrzky, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy 
 
(Podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů starosta obce vyrozumí členy okrskové volební 
komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému 
zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit.  
 
Podle § 15 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 
zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, 
kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence 
obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a 
současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené 
dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a 
o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.) 
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